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 Introductie: 

- van mij 

- van jullie 

 

 

 

 

Kennisrondje     



Inhoud van deze presentatie 

• 1. Doelstellingen en uitgangspunten van het afasieteam 

• 2. Samenstelling van het afasieteam 

• 3. Hoe verloopt de aanmelding? 

• 4. Wat doet het afasieteam? 

• 5. Hoe vind je een afasieteam? 

• 6. Casusbesprekingen 

 



1. Doelstellingen afasieteam 

• voor iedere patiënt met taalproblemen na NAH : 

•  adequaat en efficiënt interdisciplinaire  

• diagnostiek 

• therapieadvies  

• evaluatief onderzoek 

• volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten 

• op alle niveaus van de International Classification of Functioning (ICF) ( 

functies, vaardigheden en participatie).  

 

• bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en implementatie   

  

 

  



1. Uitgangspunten afasieteam 

• regionale functie  

• elke patiënt, op elke plek in de keten, toegang tot dezelfde hoogwaardige 

zorg 

• zorg is eenduidig 

 

Vereiste voor hoogwaardige zorg: 

• maatwerk 

• specifieke kennis  

• interdisciplinaire samenwerking 

-> vanwege  complexiteit en diversiteit van afasie 

-> vanwege invloed van cognitieve stoornissen en van psychosociale 

factoren.  



2. Samenstelling afasieteam 

• Logopedist 

 

• Klinisch linguïst 

 

• GZ-psycholoog 

 

• Psychologisch medewerker 

 

• Revalidatiearts 

 

• Medisch secretaresse 

 



3. Aanmelding 

 

 

Logopedist of 

patiënt zelf vraagt 

om consult 

Aanmelding

Verwijzer (arts) 

verwijst de patiënt  

naar afasieteam

Patiënt wordt 

gepland voor 

intake bij 

revalidatiearts



4. Wat doet het afasieteam? 
diagnostiek 

 

 

Logopedisch 

onderzoek  

Diagnostiek

Klinisch 

linguïstisch 

onderzoek

Neuropsychologisch 

onderzoek



4. Wat doet het afasieteam? 
bespreking 

 

 

Teambespreking

Gegevens uit 

intakes en 

diagnostiek 

worden geduid

De gegevens 

worden vertaald 

naar een 

(therapie) advies

Team is aanwezig en 

indien mogelijk de 

behandelend 

logopedist



4.Wat doet het afasieteam? 
advies 

 

 

Advies

Het team 

bespreekt het 

(therapie)advies 

met de patiënt

Het team schrijft 

een 

interdisciplinair 

verslag zo nodig in 

twee versies



4. Wat doet het afasieteam? 
interdisciplinaire verslag 

 

• Persoonlijke gegevens 

 

• Medische gegevens 

 

• Psychosociale gegevens 

 

• Onderzoeksgegevens 

• Logopedist 

• Klinisch linguïst 

• GZ-psycholoog 

 

• (Therapie) advies 

 

• Mogelijkheid tot heronderzoek 



4. Wat doet het afasieteam? 
terugkoppeling 

 

 

Terugkoppeling

De behandelend 

logopedist 

ontvangt het 

verslag

De behandelend 

logopedist 

ontvangt indien 

gewenst een 

mondelinge 

toelichting



5. Waar zijn de afasieteams? 

www.afasienet.com 



6. Een voorbeeld 

Herman 

 

• Een man van 72 jaar 

• CVA 

• Ernstig afatisch 

• Verliest contacten 

• Al vijf jaar logopedie in een praktijk 

 

• Geen significante verandering op de testen 

 

• Advies: 

• PACT-training 

• Afasiecentrum 

• Verkeersevaluatie zodat hij straks  

  zelfstandig naar mensen toe kan 

 



Een voorbeeld 

Joris 

 

• Een man van 40 jaar 

• Ongeluk in verkeer 20 jaar geleden 

• Woont in woonvorm 

• Geen ziekte-inzicht 

• Dwangstoornissen 

 

 

• Zowel fatische stoornissen als stoornissen t.g.v. Rechter Hemisferisch 

letstel. 

•Niet  leerbaar 

 

• Advies: 

• omgangsadviezen voor begeleiders op woonvorm 

• omgangsadviezen voor ouders 

 



Een voorbeeld 

Marita 

 

• Meisje van 10 jaar 

• Moyamoya (vernauwing van de bloedvaten richting de hersenen) 

• Woordvindingsproblemen 

• Loopt vast op school 

 

• Niet classificeerbare (kinder)afasie met forse woordvindingsproblemen en 

veelal korte zinnen, problemen met schrijven en lezen  

 

• Advies: 

• intensieve logopedie door kinderlogopedist en logopedist van de 

  volwassenen sector gericht op woordvinding 

• afstemming met de school, mogelijk op termijn  

  speciaal onderwijs 

 



Een voorbeeld 

Kees 

 

• Een man 72 jaar 

• CVA 

• Geen spraak 

• Wel behoefte aan communicatie 

• Heeft al logopedie maar doestellingen zijn niet helder 

 

• Globale afasie  

 

• Advies: 

• logopedie thuis gericht op aanleren communicatie-  

  strategieën en verbeteren taalbegrip  

 

 



Meer informatie: 

 

Mail naar de coördinator van het afasieteam: 

 

Marielle Zwaga: m.zwaga@vogellanden.nl 



     

 


